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    ससिंह उदास होता. त्याच्या राज्यातील पशुपक्षी 
भुकेले होते. दीर्घ काळ ततथे पाऊस पडला 
नव्हता. त्यामुळे झाडझुेडपे मरून गेली होती. 
जिंगलात खायला काही सशल्लक उरले नव्हते. 
पि जवळच्याच जिंगलात खाण्यापपण्याची ददात 
नव्हती. ससिंहाने शजेारच्या राजाकड ेआपल्या 
भुकेल्या प्रजेसाठी अन्न मागायच ेठरवले. 
  

  लेखकाने ही कथा जगात शािंती आणि 
सद्भावना पसरवण्याचा उदात्त हेतू ठेवून 
सलहहलेली आहे. 
  

   कथेच्या अखेरीस, सत्याचा पवजय होतो. 
त्यामुळे लहानथोर साऱयािंनाच ही कथा वाचनू 
आनिंद होईल.  

युद्ध आणि मटार 
मायकेल फोरमन 



    ससिंह आपल्या राज्याची ददुघशा पाहून व्यथथत 
झाला होता. दीर्घ काळ त्याच्या राज्यात 
पाऊसपािी झाले नव्हते. तेथील जमीन शुष्क, 
ओसाड बनली होती. त्या जसमनीत काहीही उगवू 
शकत नव्हते. राज्यात खायला अन्न सशल्लक 
राहहले नव्हते. 
  पक्षी बबयािे शोधनू आिण्यासाठी उडून गेले 
होते. मोठ्या प्राण्यािंनी नवीन झाड ेलावण्यासाठी 
जसमनीत खड्ड ेखोदले होते.  



   पि शजेारच्याच राज्यात अन्नधान्य 
पवपुल होते. राजा ससिंहाने प्रजेला 
आश्वासान हदले की आपि शजेारच्या 
राजाकड ेमदत मागू. 



    ससिंह आपल्या अन्नधान्य पवभागाच्या मिंत्र्याला सोबत रे्ऊन 
शजेारच्या राज्यात जाण्यास तनर्ाला. हा मिंत्री पूवी धान्याच्या 
ककरािा दकुानात काम करत असे. दीर्घ प्रवासादरम्यान राजाने या 
तरूि मिंत्र्याला जुन्या हदवसािंबद्दल बऱयाच गोष्टी सािंथगतल्या. तेव्हा 
त्यािंच ेराज्य जगभर कस ेपसरले होते, सारे पशुपक्षी जिंगलािंमधनू 
आणि गवताच्या कुरिािंमधनू मुक्तपिे कसे भटकत असत वगैरे. 
शवेटी त्यािंना शजेारच्या राज्याच्या सीमेवरील डोंगर हदसू लागले.  



   शजेारच्या राज्यात प्रवेश केल्यावर तेथील 
समदृ्धी पाहून दोरे्ही प्रभापवत झाले. “नक्कीच 
यािंच्याकड ेगरजेपेक्षा जास्त अन्नधान्य 
असाविं,” मिंत्रीमहाशयािंना आशचेा ककरि हदसू 
लागला. 



   अचानक त्या राज्याच ेसैतनक ततथे 
आले. त्यािंनी राजा आणि मिंत्र्याला 
पकडले. सैतनक त्या दोर्ािंना राज्याच्या 
मुख्य चौकात रे्ऊन गेले.    



    ततथे त्या राज्याचा जाडजूड राजा त्याच्या जाडजूड 
दरबाऱयािंसोबत बसला होता. ससिंह आणि मिंत्र्याने पूवी कधीही 
एवढा स्थलू राजा पाहहला नव्हता. “माझ्या राज्यात सशरण्याची 
आगळीक कशी केलीत तुम्ही?” स्थलू राजाने गजघना केली. 
  “मी सुद्धा आपल्यासारखाच एक राजा आहे, महाराज,” ससिंह 
म्हिाला. “तू खपू बारीक आहेस. तू राजा असूच शकत नाही. या 
दोर्ािंना तुरिं गात डािंबा,” स्थलू राजा ककिं चाळला. 

   “आम्ही फक्त आपल्याकड ेअसलेलिं अततररक्त अन्न 
मागण्यासाठी इथे आलोय,” अस्वस्थपिे मिंत्री म्हिाले,   
“आमची प्रजा भुकेने मरत आहे.” 

  “तुम्ही सभकारी आहात?” जाडजूड राजा ककिं चाळला. “आम्ही 
तुमची पवाघ का करायची? आम्ही का त्रास सहन करायचा?  

    “आम्ही स्वत: अन्न नणे्याची व्यवस्था करू,” ससिंह म्हिाला.   

    “तुम्ही लुटारू आहात,” ससिंहाने डरकाळी फोडली. “यािंना 
अटक करा. अssssब! बर्ा, यािंच्यामुळे माझिं पोट खराब झालिं.” 



    ससिंह आणि मिंत्री यािंनी कशीतरी आपली सुटका 
करून रे्तली. आपल्या सायकलवर टािंग मारून ते 
वेगाने ततथनू पसार झाले. त्या राज्याच ेजाडजूड सैन्य 
दोर्ािंचा पाठलाग करू लागले. 



  पि ते सैतनक खपू जाडजूड होते. ते रिगाड्याच्या आत 
बसल्यावर चालकाला हालचाल करिे कठीि झाले. तो 
रिगाडा नीट चालवू शकत नव्हता. खपू वजनामुळे ट्रकच े
टायर फाटले आणि चाकात अडकू लागले. र्ोडदळ तर 
अगदीच कुचकामी ठरले. 



   जाडजूड सैन्य ससिंह आणि मिंत्र्याचा पाठलाग करत 
आपल्या राज्याची सीमा ओलािंडून दरू पुढे गेले. 
त्यािंच्यामागे जाडजूड राजा आणि सैन्यासाठी 
अन्नधान्याने भरलेले ट्रक धावत होते. 



    जाडजूड सैन्य एवढे सावकाश पुढे सरकत होते की 
ससिंहाला आणि मिंत्र्याला आपल्या राज्याच्या लोकािंना 
सावधथगरीचा इशारा देण्यासाठी पुरेसा वेळ समळाला.   

जेव्हा जाडजूड राजा, त्याच ेसैन्य आणि अन्नधान्याने 
भरलेले ट्रक ससिंहाच्या राज्यात पोहोचले तेव्हा तेथील 
भुकेलेले पशुपक्षी आधीपासूनच तयारीत होते.  



   जाडजूड सैतनक भुकेल्या प्राण्यािंना 
अडवेपयतं प्राण्यािंनी अन्नधान्याच्या ट्रकवर 
कब्जा केला. त्यािंनी जाडजूड सैन्यावर 
चोहोबाजूिंनी हल्ला केला.  



तेव्हाच शकेडो बबयािे रे्ऊन पक्षी परतले.  



त्याचवेळी पाऊस सुरू झाला.  



   सवघत्र मातीचा थचखल झाला. सैतनकािंच ेपाय थचखलात रतू 
लागले.  

  “खपू झालिं!” जाडजूड राजा रडवेला झाला. “आमची मदत 
करा.”  

   “महाराज, सावरा स्वत:ला,” अचानक ससिंह ओरडला. एक 
स्ट्रॉबेरी केक हवेतून उडत जाडजूड राजावर येऊन आदळला.  
   “आपल्या सैन्याला अन्न पुरवण्यासाठी तुम्ही एवढिं कष्ट रे्ता. 
पि एका भुकेल्या राज्याला अन्न द्यायचिं म्हटलिं की तुम्हाला 
त्रास होतो!” 



    मग ससिंहाने पराभूत जाडजूड राजाकड ेपाहून स्स्मत केले. 
    “काही झालिं तरी तुम्ही आमची मदत केलीय,” ससिंह म्हिाला. “आमच्या शतेािंकड े
बर्ा. तुमच्या सैन्याच्या ट्रकनी आमची जमीन छान नािंगरून ठेवलीय. आता त्यात 
रजवलेली बबयाििं अिंकुरतील आणि आम्हा सगळयािंना भरर्ोस अन्न देतील.” 



“अssssब!” जाडजूड राजाने पुन्हा ढेकर हदली.  

“पीssssस (Peace शािंती),” ससिंह म्हिाला.  

“नाही, नाही,” जाडजूड राजाने नापसिंती व्यक्त केली, “पीज 
(Peas मटार) चिं नावसुद्धा रे्ऊ नका.” 

“पीssssस (Peace शािंती)!” ससिंह पुन्हा उद्गारला.  

“पीस! याबद्दल मी कधी ऐकलिं नाही,” जाडजूड राजा म्हिाला,  

“पीस कसिं बनवतात?” 

समाप्त 


